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GIS server 

1 JAK PREZENTOVAT INFORMACE? POMOCÍ 

MAPY! 

By pavel, on Listopad 26th, 2010 

Pro manaţera by mělo platit, ţe pokud má nějaké vhodné informace, měl by je také vhodně 

prezentovat podle pravidla: 

„Pokud můţete doplnit tabulku grafem, udělejte to. Pokud můţete graf doplnit multimédiem či 

ještě lépe mapou, udělejte to také.― 

 

 

Pohled na mapu vám rychle ukáţe, ţe Technická univerzita Liberec je celkem malá a je tak asi 

stejná, jako univerzita v Hradci Králové. Naproti tomu Univerzita Pardubice a Jihočeská 

univerzita jsou větší. Moţná překvapí, ţe Masarykova univerzita v Brně začíná dostihovat 

Karlovu univerzitu a Brno se stává univerzitním městem. 

Data jsou ze stránek MŠMT. A jiná mapa, vznikla pouhou výměnou mapové vrstvy. 

http://gis.fm.vse.cz/www/wp-content/uploads/2010/11/tabulka-graf-mapa.jpg


 

 2 

 

2 MAPY RAS A ETNIK Z USA 

By pavel, on Listopad 24th, 2010 

 

Etnická mapa středu New York - www.flickr.com 

Narazil jsem před časem na IDNES na  příspěvek o mapách ras a etnik v USA. Jeden šikovný 

programátor je vytvořil z veřejně přístupných dat, docela mě překvapilo, ţe se toto v USA 

zjišťuje. 

http://zpravy.idnes.cz/nove-mapy-americkych-mest-ukazuji-osidleni-podle-barvy-pleti-pto-/zahranicni.asp?c=A100927_120158_zahranicni_ipl
http://gis.fm.vse.cz/www/wp-content/uploads/2010/11/mapa-vysoke-skoly-vyrez.jpg
http://gis.fm.vse.cz/www/wp-content/uploads/2010/11/4981444199_08c227e7b6_m.jpg
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Ţe je to k dispozici veřejnosti zdarma, je jiţ v USA normální, přece občané nebudou něco platit 

2×, jednou z daní  a pak jako u nás, pokud ty data chcete, kolegyně statistička by mohla 

vykládat. 

Podle těchto map si můţete lépe lokalitu, kde byste chtěli či nechtěli bydlet, a nemusíte být ani 

rasistou. 

Podle informace ze statistického úřadu v Českých Budějovicích se při sčítání lidu 2011 bude 

zjišťovat opět pouze národnost a to pouze dobrovolně, o rase či etniku tam v dotazníku nebude 

nic. 

Tedy opakuji, nechápu, jak je moţné, ţe v USA, kde  se na tyto otázky ras a etnik hledí podle mě 

daleko přísněji neţ u nás (afroameričan nebo  first nation-Kanada), se taková data získávají a 

dokonce jsou veřejně a zdarma přístupná. 

Můţete se také podívat na další obdobné mapy měst. 

3 MŮŢE GOOGLE ZAVINIT VÁLKU O ÚZEMÍ?  

By Pavel Pokorný, on Listopad 23rd, 2010 

Ano, můţe, pokud budeme mít uţivatele počítačů, kteří věří či chtějí věřit všemu, co najdou na 

internetu, znáte to: „Mámo (táto), bylo v novinách (televizi), tak to musí být pravda„. A pokud nikaragujští vojáci nemají 

jiné mapy, neţ ty z Google či úmyslně vyuţívají chybu Google, tak s tím nic nenaděláme. Ani 

nic nenaděláme s programátory omezenými svou kanceláří a velikostí displeje a kteří nejsou ani 

ochotni se podívat na konkurenční mapy. 

Ţe udělala Nikaragua chybu, to je úplně jasné, Google není katastr. Ale ani Kostarika není bez 

chyby, někdo z vlády měl kontrolovat mapy Google a pokud je tam problém, tak ho řešit ihned a 

nečekat na to, aţ toho někdo zneuţije. 

Na obrázku  jsou současné mapy a nezdá se, ţe by byly jiţ opravené, sporné území, nějaká vodní 

baţina v deltě řeky je nadále na území Nikaraguy. Dolní dvojobrázek je porovnání Google Maps 

a Microsoft Bing převzatý ze Search Engine Land. 

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Nations
http://www.flickr.com/photos/walkingsf/sets/72157624812674967/
http://searchengineland.com/nicaragua-raids-costa-rica-blames-google-maps-54885
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Platí to i pro vás, pokud máte nějakou nemovitost, měli byste si na katastru občas kontrolovat, co 

se s ní děje, zda je ještě vaše, zda vám nezměnili její hranice. Katastr totiţ není povinen vám 

sdělovat, ţe s vaší nemovitostí se něco děje. A i u nás se vyskytují různí „Nikaragujci―. 

4 MAPY PRAŢSKÝCH KAUZ 

By Pavel Pokorný, on Listopad 9th, 2010 

Kauzy jako mapová informace na serveru www.praguewatch.cz. Zveřejňovat kauzy na internetu 

je moţné, ale ještě lepší je zveřejnit jako mapovou informaci, je to daleko lepší, neţ pouhá 

adresa. Podle vzdálenosti kauzy k našemu bydlišti snadno vidíme, zda bychom se o ní měli nějak 

zajímat. Asi proto byl zřízen web . Webem by se podle autorů mohla omezit i korupce. Mohu 

konstatovat, ţe cokoliv, co by mohlo korupci nějak omezit, je dobré, byť by šlo o 1 případ. 

http://www.praguewatch.cz/
http://gis.fm.vse.cz/www/wp-content/uploads/2010/11/nikaragua-kostarika.jpg
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Na konci cituji informace ze http://praguewatch.cz/page/index/6, pokud by web nešel (mě při 

prohlíţení „zatuhnul―), tak si můţete další informace přečíst i zde. 

Obsluha je jednoduchá, na webu si vyberete podle mapy kauzu a po kliknutí můţete přejít na 

blogy ke kauze, jsou na http://praguewatch.wordpress.com. 

Ohlasy 

http://zpravy.idnes.cz/korupcni-kauzy-v-praze-hlidaji-webove-stranky-problemy-lze-najit-na-

mape-14h-/domaci.asp?c=A101105_105629_domaci_taj 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=677501 

Citace ze http://praguewatch.cz/page/index/6 

Kauzy musí souviset s vývojem Prahy. Za kauzy nepovažujeme například čistě sousedské spory či problémy, které 

nemají souvislost s městskými politikami a rozvojem města. 

- Kauzy chápeme za prvé jako konflikty ohledně využití veřejného prostoru, veřejných zdrojů či městských politik, 

které přinášejí svými kritickými postoji občanské iniciativy; 

- Za druhé za kauzy považujeme i různé problematické oblasti a (ne)regulace ze strany magistrátu a městských částí, 

kde se nutně žádná organizace neangažuje, ale i tak je členové redakčního okruhu a spolupracovníci 

praguewatch.cz vnímají kriticky. 

Kauza by měla spadat do jedné nebo více kategorií: 

- Praha – mobilní město (dopravní stavby a koncepce, MHD, cyklodoprava); 

- Praha – kulturní město (památková péče, kulturní politika, kulturní infrastruktura); 

- Praha – sociální město (bydlení, občanská vybavenost, sociální vyloučení); 

- Praha – město občanské (participace občanů, veřejné prostory, informace pro veřejnost); 

- Praha – město ekologické (voda, lesy a parky, odpady, průmysl, atd.); 

- Praha – město administrativní a politické (finance, korupce, atd.). 

http://praguewatch.cz/page/index/6
http://praguewatch.wordpress.com/
http://zpravy.idnes.cz/korupcni-kauzy-v-praze-hlidaji-webove-stranky-problemy-lze-najit-na-mape-14h-/domaci.asp?c=A101105_105629_domaci_taj
http://zpravy.idnes.cz/korupcni-kauzy-v-praze-hlidaji-webove-stranky-problemy-lze-najit-na-mape-14h-/domaci.asp?c=A101105_105629_domaci_taj
http://zpravy.idnes.cz/korupcni-kauzy-v-praze-hlidaji-webove-stranky-problemy-lze-najit-na-mape-14h-/domaci.asp?c=A101105_105629_domaci_taj
http://praguewatch.cz/page/index/6
http://gis.fm.vse.cz/www/wp-content/uploads/2010/11/prazske-kauzy.jpg
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5 SLEVOVÉ PROGRAMY GOOD TO BE GREEN - 

VIRTUALIZACE POČÍTAČŮ 

By Pavel Pokorný, on Červen 10th, 2010 

Pokud místo fyzických počítačů pouţijete virtuální, ušetříte za energii na napájení a klimatizaci. 

V USA existují slevové programy na podporu virtualizace podporované energetickými 

společnostmi a dalšími organizacemi. Bylo moţné se doklikat na program v určitém státu USA. 

 

 

Ale na adrese http://www.goodtobegreen.com/financialincentives.aspx je jiţ zveřejněno, ţe web 

tuto sluţbu jiţ nepodporuje. 

Financial Incentives for Using Renewable and Energy Efficient Products 
Good To Be Green is no longer simulcasting this list of financaial incentives for renewables and energy efficiency. Please go directly to the Database of 

State Incentives for Renewables and Efficencies (DSIRE) web site for incentives in your state. 

Není to lepší neţ stavět další Temelíny? 

K této problematice patří i webové stránky zaměřené na zelené IT, například programu 

Electronic Product Environmental Assessment Tool. Jde o stanovení kritérií dopadu IT produktů 

na prostředí, tedy josu IT produkty zlaté, stříbrné a bronzové. 

6 MAPA „VAŠICH“ FARMÁŘŮ 

By Pavel Pokorný, on Březen 8th, 2010 

Na mapě najdete nabídku našich zemědělců. Je ale otázka, zda tím získáte. Hypermarkety tlačily 

zemědělce tak dolů, ţe levnější to být jiţ nemohlo, tedy levnější nabídka neţ v hypermarketu to 

nebude. Kvalitu dodávky si hypermarkety hlídaly, otázka je, zda si to uhlídají kupující, kteří 

s tím nemají zkušenosti. 

http://www.goodtobegreen.com/financialincentives.aspx
http://www.epeat.net/
http://www.najdisisvehofarmare.cz/neviditelne/mapa/
http://gis.fm.vse.cz/www/wp-content/uploads/2010/06/goodtobegreen.jpg
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Pamatujete na automaty na mléko? Po euforii přišlo ministerstvo zdravotnictví, ţe je mléko třeba 

převařit. A kolik lidí umí převařit mléko lépe neţ profesionálové v mlékárnách, kde to hlídají 

drahé přístroje a kontroloři z úřadů. A naprosto nepředpokládám, ţe by se vyskytl někdo 

obdobný, jak Asiati zabíjeli prasata někde v kůlně na hlíně a dávali to do asijských jídelen 

(pokud tam chodíte, přeji dobrou chuť, já na to nemám ţaludek). Ale stín tu vidím, bude hygiena 

stejná, jako u dodávek do hypermarketů? A kdyby byl problém, co si vezmu na zemědělci, 

ţalovat zahraniční hypermarket či ho dát do televize je zajímavější. 

Kdyţ byl někdo dobrý, tak dodával do okolních zařízení, měl svou prodejnu, jako mají u nás 

různá zemědělská druţstva, byl na webu, a kdo si ho chtěl najít, tak zadal klíčová slova (sýr, 

klokaní maso) do vyhledávače. Mohl také uzavřít s někým klastr, tedy spolupráci, kdy „Ten umí 

to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc― a vystupují jako jeden subjekt. 

Ale nápad to je, tak přeji, aby zemědělci získaly své zákazníky a natahovali méně ruku na 

dotace. 

7 UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO 

By Pavel Pokorný, on Únor 26th, 2010 

Na stránkách skotského střediska pro ukládání uhlíku se můţeme podívat na místa, zobrazených 

pomocí Google Maps, kde by mohla být úloţiště CO2. CO2 je plyn těţší neţ vzduch, tak mě 

není úplně jasné, jak se dostává do atmosféry. Ale je mě úplně jasné, ţe není moţné ho pořád 

vypouštět do ovzduší. V současné době se studují varianty ukládání: 

do míst po vytěţené ropě či zemním plynu, proběhl zde geologický průzkum a úloţiště je jiţ 

zmapované  

na dna oceánů, kde by se měl navázat na vodu  

do míst, kde jsou horniny obsahující vodu, na kterou by se opět navázal  

do vytěţených uhelných slojí, kde by mohl při ukládání vytlačovat metan a ten je moţné pouţít 

jako palivo  

http://www.geos.ed.ac.uk/sccs/storage/storageSitesFree.html
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Plánovaná úloţiště 

Na mapě vidíte místa, kde se počítá s úloţišti u nás, obě mají začít fungovat v roce 2015 a mají 

ukládat CO2 po spalování uhlí v elektrárnách. Jedno je u Hodonína, kde je velká elektrárna ČEZ, 

je ve stavu průzkumu, má ukládat 0,3 milióny tun CO2 ročně. Druhé úloţiště je plánované 

u elektrárny Ledvice a má ukládat 0,9 miliónů tun ročně. Kdyţ se podíváte na mapu západně od 

Ledvice, tak tam se opravdu jiţ nedá nic zničit, jáma po vytěţeném uhlí a jiţně od Ledvic ta 

elektrárna. u Hodonína je situace jiná, tam krajina ještě není tak zničená, patrně se počítá 

s ukládáním CO2 do vrtů po vytěţené ropě. 
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Tak máme další úloţiště, které přenecháme budoucím generací, ať si s ním poradí. 

Znáte příběh vesnice u jezera Nyos v africkém Kamerunu z roku 1986? Někde se tam vzal mrak 

oxidu uhličitého, odhadem 1,5 miliónu m3 (neumím přepočítat toto mnoţství proti výše 

uvedeným hodnotám, ale bude to proti nim malé mnoţství), dodnes nikdo neví odkud, šířil se 

větrem aţ rychlostí 100 km/hod a zabil kolem 1700 lidí a postiţených byly desítky tisíc. Nebylo 

tam nějaké nelegální úloţiště? z Ledvice na Václavák v Praze je to 71 km, tedy při stejné 

rychlosti tam můţe být ta asi 3/4 hodiny. God save Praha! 

 

 

8 DÁLNICE PŘIBÝVAJÍ, ALE JEN NĚKDE 

By Pavel Pokorný, on Únor 11th, 2010 

Kdyţ se podíváte na dále uvedenou mapku, tak vidíte, ţe Jindřichův Hradec bude i po roce 2029 

nadále v území Hic sunt leones, které bude mimo centrum podnikání, tedy hrozí odchod za prací 

a vylidňování regiónu. Jediná záchrana by byla moţná, kdyby Rakousko prodlouţilo své dálnice 

směrem na sever. Jiţ v současné době jezdíme z Jindřichova Hradce směrem na Bratislavu přes 

Rakousko, jet na  Bratislavu po současném „tankodromu― zvaném D1 je pouze pro otrlé a pro ty, 

co mají dost peněz na opravy. 

Ze strany našeho státu stavba nějaké dálnice či víceproudé silnice České Budějovice-Brno 

nehrozí. V Německu jsem viděl dálnice, které byly rozhodně menší, neţ naše, ale byly tam 2 + 2 

http://www.rozhlas.cz/sever/planetarium/_zprava/270188
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pruhy, krajnice menší, ale fungovalo to. Nemáme nějaké větší normy, které způsobují draţší 

výstavbu? auta. 

Můţeme tedy říct, ţe jsme jako ten Otesának, „seţrali― jsme i ty dálnice  a ţe by to skončilo jako 

v té pohádce, to rozhodně nehrozí. 
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9 MAPA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

By Pavel Pokorný, on Únor 10th, 2010 

Pokud se podíváte na mapu, tak skoro nikde není vyhovující ovzduší. Lidé nemají vycházet ven. 

Kam se mají třeba uchýlit ptáci, mají se zavřít do ptačích budek? 

 

Zdroj: ČHMÚ 

V Praze byl dnes odpoledne smog, ţe bylo vidět pouze na 100 metrů. Čeká se na vítr, který 

znečištění rozptýlí. Ale kam se rozptýlí? Asi rovnoměrně po území státu, tedy města jako 

Ostrava, Praha , Plzeň posílají svá znečištění do svého okolí. Svět obchoduje s emisními limity, 

neměly by si tito naši největší znečišťovatelé kupovat také místní emisní limity? 

10 TAJEMSTVÍ VRCHU TISOVNÍK 

By Pavel Pokorný, on Únor 10th, 2010 

4 km na sever od Strakonic je les a vrch Tisovník, kde má armáda svůj tajný objekt. Podle 

neověřených informací tam byly údajně skladovány ruské rakety s jadernými hlavicemi v rámci 

„udrţení míru v Evropě―. 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=034&r=mfjiznicechy&c=1333273 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=034&r=mfjiznicechy&c=1333273
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Zdroj: www.mapy.cz - vrch Tisovník 

Vrch Tisovník je „hozená rukavice― nadšencům do vojenství a divím se, ţe se v Čechách 

„tajemství― vrchu Tisovník „nerozkecalo―. Ale moţná o ţádné tajemství nejde, takových objektů 

má armáda více a někam je také potřeba „schovat― vládu pro případ nějakého napadení, neboť 

bez vlády se vše zhroutí (viz film The Postman s Kevinem Kostnerem). Pokud vás to zajímá 

více, zadejte do Google řetězec „objekt Tisovník -Horný―. 

Obdobné neověřené informace tvrdí, ţe tyto ruské rakety s jadernými hlavicemi byly skladovány 

v prostoru bývalého vojenského prostoru Ralsko jiţně od hory Ještěd. V Ralsku jsou dodnes 

místa, kam se nedoporučuje chodit a nalézt tam zbytky raket není neobvyklé, můţete se na ně 

podívat i muzeu pyrotechniky v Kuřivodech. Co vše tu mohla ruská vojska nechat, se můţeme 

jen dohadovat, zda tu třeba nezůstaly zbraně i chráněné minami, a které by mohly tvořit zdroj 

zbraní pro podsvětí. Chudák Ralsko. 

Vojenští nadšenci mapují kde co, třeba „tajné― vojenské druţice na oběţné dráze a pokud je 

armáda přemístí, vypukne závod, kdo první najde přemístěnou druţici. Viděli jste vůbec někdy 

druţici na obloze? Je to stříbrná tečka, která se zřetelně pohybuje proti hvězdám a je od nás 

vzdálená od 90 km do asi 350 km, coţ je kousek. 

Dá se dnes ještě něco utajit? 

11 MAPA INDEXU ŢIVOTNÍ SPOJENOSTI 

By Pavel Pokorný, on Leden 12th, 2010 

Na internetu můţete najít mapy označující index ţivotní spojenosti. Jedním z autorů je analytik 

sociální psychologie Adrian White z univerzity v Leicester. 
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Viz také hesla ve Wikipedii 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_psychologie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Satisfaction_with_Life_Index 

 

 

Podle map jsme na tom se spokojeností asi v polovině, ale to patrně neodpovídá realitě, neboť 

podle toho, co slyším na ulicích, Češi jsou pověstní nespokojenci se vším. 

A můţeme se jen dohadovat, kdo je šťastnější. Je to ten, kdo nic nemá a tedy nemá s ničím 

ţádnou starost či ten, kdo má vše a má s tím jen starosti. Majetek samozřejmě omezuje, kdyţ 

máte dům, nemůţete se tak snadno přestěhovat jako ten, kdo ho nemá, ten si sbalí kartáček na 

zuby a odjede. Zrovna tak se špatně s majetkem utíká před nějakým ohroţením. 

Mapy světa podle ţivotní spokojenosti obyvatel – čím tmavší barva, tím jsou údajně 

spokojenější. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_psychologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Satisfaction_with_Life_Index
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A jinak barevná mapa … 

12 GOOGLE A OCHRANA OSOBNÍCH DAT 

By Pavel Pokorný, on Prosinec 18th, 2009 

Google si s dodrţováním zákonů nějak neláme hlavu. Pamatujete na jeho porušování autorských 

práv při kopírování knihoven a na novinové články, kde jste se mohli přihlásit, pokud Google 

porušoval vaše autorská práva a moţná byste dostali nějakou kompenzaci. Pokud jste četli knihu 

Google Story, tak jejich logika je asi taková, volně citováno: „pokud bychom chtěli dodržovat 

autorská práva, tak projekt na kopírování knihoven se nikdy nespustí, takže jdeme do toho 

a případné soudy budeme řešit až potom„. Můţeme srovnávat, pokud by zloděj řekl, ţe „pokud 

bych chtěl dodržovat zákony, tak to auto, dům nikdy nebudu mít, tak si ho ukradnu a případné 

soudy budu řešit až následovně“, tak asi budete kroutit hlavou a pokud ukradne vaše auto či 

dům, tak budete pěkně „řvát―. Porušování autorských práv lidi obecně moc nebolí, neboť autorů 

je menšina. 

A máme tu další problém s porušování zákonů společností Google. Ačkoliv nemají povolení od 

ÚOOÚ, tak natáčeli v Česku. A komu to vadí, tak ať si zařídí počítač s internetem a máte opět 

něco označit, dříve knihy, nyní fotografie, kde jste natočení, ţe si je nepřejete zveřejnit. Asi jako 

byste měli si označit doma věci, které nechcete, aby vám někdo odcizil, neţ tam Google přijede 

se stěhovákem. 

ÚOOÚ měl jednoduché otázky, jak budou osobní data chráněna proti zneuţití, jak dlouho budou 

uchovávána, neboli standardní otázky, na které Google nemá odpověď. 

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/187341-google-v-cr-nedostal-registraci-ke-zpracovani-osobnich-dat-ve-street-view.html


 

 15 

Moţná se vám to bude zdát divné, ale je to neúcta k českým (a údajně i švýcarským) zákonům. 

Google vlastně říká, „my vám tu budeme porušovat zákony a vy si označte, co vám na našem 

porušování vadí―. Pokud si někdo myslí, ţe zákony jsou špatné, tak je to jeho menšinový názor 

do té doby, neţ o tom přesvědčí většinu poslanců, ţe na filmování lidí i bez jejich svolení není 

nic špatného. I naše škola kvůli fotografiím studentů v školním systému musela na tyto otázky 

odpovědět. Google si myslí, ţe ne. 

Londýnští policisté nedávno zadrţeli údajně Alţířana, který natáčel vchody do metra a komentovat natáčení, kde 

jsou umístěny kamery. I já fotil v Londýně, ale dnes je to prý problém. Já osobně jsem pro nové 

technologie. Ale tyto technologie musí být v souladu se zákony. A to činnost Google rozhodně 

není. Jeden její zakladatel je původem Rus. Ţe by v tom byl ten problém? 

 

Stanice Tower v Londýně 

 

Victoria station – centrální dopravní uzel Londýna  

http://zpravy.idnes.cz/fotite-londyn-stavate-se-podezreli-z-terorismu-f5l-/zahranicni.asp?c=A091218_110315_zahranicni_ipl
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13 MAPA VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ 

By Pavel Pokorný, on Říjen 8th, 2009 

Na zemědělském portálu farmáře jsou mapy s výskytem škodlivých organismů pro zemědělce. 

Můţete si vyzkoušet brambory a například rozšíření mandelinky bramborové, spíše pro minulou 

sezónu, kde bude více dat. Kvalita mapy při zvětšení je stále stejná, pravou myší si můţete 

zobrazit údaje k mapovým bodům. 

 

Mapa výskytu škodlivých organismů 

14 SPOLUPRÁCE NAD MAPOU  

By Pavel Pokorný, on Březen 10th, 2009 

Pokud chcete spolupracovat, můţete si oba vyvolat ukázkovou stránku, která je nastavena na 

naše  oblíbené Google Maps. Přihlásíte se na ní libovolným jménem a jiţ můţete společně 

pracovat s dalším přihlášeným na jedné mapě (menu Sdílení mapy), kreslit si (menu Společná 

tabule), kliknutím na některé ikony se objeví další podmenu. Můţete si i chatovat vlevo dole, 

uţivatelé jsou zobrazeni zase vlevo nahoře. Stránku vytvořil student Lukáš Novotný, viz také 

jeho flex web, kde o něm najdete další údaje. 

15 OCHRANA VELRYB 

By Pavel Pokorný, on Březen 10th, 2009 

V příspěvku Zvířata s čipy popisuje Petra Soukupová, jak vědci zkoumají a mapují 

oceány pomocí zvířat označenými čipy. 

https://farmar.mze.cz/portal/page/portal/PORTAL_FARMARE
http://gis.fm.vse.cz/apps/gmapcollab/
http://flex.fm.vse.cz/
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2007041903
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Ve dvojdílném příspěvku popisuje Tereza Urbanová teorii Tragédii obecní pastviny na příkladu 

velryb, které kdyţ  nikomu nepatří, jsou loveny (japonští velryboţrouti) a jejich stav se sniţuje.  

Autorka na uvedené teorii ukazuje, ţe by bylo dobré, kdyby kaţdou velrybu někdo vlastnil. 

Kdyţ spojíme oba přípěvky, tak je tedy moţné mít kaţdou velrybu označenou a je pak je moţné 

je rozdělit mezi jednotlivé státy. A tím budou mít velryboţrouti „své― velryby brzy uloveny a 

ostatní státy si své velryby mohou hlídat. Není dnes problém tedy vědět, ţe „vaše― velryba je na 

určitém místě a zároveň vědět, která velrybářská loď se k ní blíţí. 

Dělí se Antarktida, dělí se naftová pole u Kaspického moře, bude se dělit Měsíc. 

Proč tedy ne velryby? 

16 SOUTĚŢ STUDENT GIS PROJEKT 

By Pavel Pokorný, on Březen 10th, 2009 

Kopie e-mail z Arcdata 

——————————————————————————————————— 

Váţená paní, váţený pane, 

dovolujeme si Vám oznámit, ţe společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. vyhlašuje další, v pořadí 

jiţ pátý, ročník veřejné studentské soutěţe Student GIS Projekt. 

Tato soutěţ je určena nadějným studentům bakalářského, magisterského (inţenýrského) a 

postgraduálního studia vysokých škol České republiky v interní, externí či kombinované formě 

studia. Hlavním cílem projektu je uspořádat studentskou soutěţ prací z oblasti GIS technologií 

ESRI zpracovávaných v rámci seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních prací. 

Obracíme se na Vás s prosbou o oslovení studentů či kolegů, o nichţ víte, ţe pracují na zajímavé 

práci (seminární, bakalářské, diplomové či disertační) a mohli by o tuto soutěţ projevit zájem. 

Vyvrcholením celého projektu bude 5. studentská konference, která se tentokrát bue konat na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 29. 9. 2009, den před zahájením 

18. kartografické konference, kterou letos organizačně zajišťuje právě UPOL. Přihlášení 

soutěţící zde budou prezentovat svůj projekt formou přednášky a posteru a odborná porota spolu 

s návštěvníky vyberou nejlepší z nich. Absolutní vítěz konference bude vyhlášen v první den 

konání 18. kartografické konference. Vítěz soutěţe rovněţ přednese svůj projekt na 18. 

konferenci GIS ESRI v ČR, která se uskuteční 21.- 22. 10. 2009. 

Přihlášku a veškeré další informace o celé studentské soutěţi naleznete na našich webových 

stránkách http://www.arcdata.cz/akce/student-gis-projekt-2009/. 

http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/byzbys/6CB3CB77BE60F308C125710200426B0C?OpenDocument&cast=1
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/E1E8693620D076E5C1257102004345BC
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Věříme, ţe soutěţ naváţe na předchozí úspěšné ročníky a pro studenty bude opět vítanou 

příleţitostí, jak prezentovat svoji práci, navázat kontakty s odborníky v oboru a případně i oslovit 

své potenciální zaměstnavatele. 

Za organizační tým ARCDATA PRAHA, s.r.o. 

Ing. Ilona Netolická 

_________________________________________ 

ARCDATA PRAHA, s.r.o. 

Hybernská 24, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420 224 190 562, +420 224 190 511 (ústředna) 

Fax: +420 224 190 567 

E-mail: inetolicka@arcdata.cz, office@arcdata.cz 

Web: http://www.arcdata.cz 

17 CO UMÍ ADOBE READER VERZE 9., FLEX A 

MAPS.GOOGLE.COM 

By Pavel Pokorný, on Březen 9th, 2009 

Nová verze Adobe dokumentů má mnoho nových moţností (například vytváření kontejnerů). 

Zde uvádím dvě mapové moţnosti  PDF. 

V rámci souboru online-gmap-gis.pdf (200kB) je vloţená aplikace spojující maps.google.com 

s PDF. Při vyvolání mapy je nutné několikrát dát zatrţením zapamatování a poté povolení 

přístupu. Poté můţete s připojenou mapou pracovat v rámci PDF obdobně jako přímo 

s mapovým serverem. A ještě poznámka: Pokud jste na maps.google.com, zjistíte souřadnice 

středu mapy pomocí příkazu 

javascript:void(prompt(―,gApplication.getMap().getCenter())) 

zapsaného do adresního řádku vašeho exploreru. 

 Další soubor Mapa koridorů nadmístního významu (3MB) ukazuje práci s mapovými vrstvami v 

rámci PDF. Vpravo je ikona s vrstvami a kliknutím na ní se otevře nabídka vrstev, zde jsou 3 a 

můţete si vyzkoušet jejich zapínání a vypínání. 

http://gis.fm.vse.cz/www/wp-content/uploads/2009/03/online-gmap-pdf.pdf
http://gis.fm.vse.cz/www/wp-content/uploads/2009/03/jihocesky-kraj-vykres-ploch-a-koridora-nadmistniho-vyznamu.pdf
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18 GIS, SECOND LIFE A VÝUKA 

By Pavel Pokorný, on Březen 9th, 2009 

De. Michale N. De Mers: Insuide the Metaverze – A Second Life for GIS education, GIS 

educator, ESRI Winter 2008 

Volný překlad článku s poznámkami 

Autor článku zvaţuje moţnosti výuky ve virtuálních světech, kde jsou větší mnoţnosti, neţ v 

reálné výuce, například při vytváření nějakých objektů v krajině. Tyto světy, a konkrétně Second 

Life, vyuţívá údajně  pro výuku stále více univerzit, mezi ně se zařadila i New Mexiko State 

Univerzity. Studenti v rámci předmětu Základy geografických IS vytvářejí týmy, které vytvářejí 

virtuální zemi Aggie Island (ostrov zemědělské školy). Najdete jí podle uvedeného názvu, viz 

také obrázek. 

 

 

Autor článku uvádí, ţe studenti v rámci cvičení převádějí také prezentace v PowerPoint na JPEG 

obrázky a ty umisťují na projektory v rámci Second Life. 

Výuka probíhá kaţdou neděli hodinu aţ hodinu a půl a studentům a učitel jim v rámci této výuky 

pokládá otázky a odpovědi na ně mohou vyuţít také ve své závěrečné práci. Tímto způsobem se 

údajně podařilo zlepšit výsledky studentů (s čímţ se dá polemizovat, kdyby se věnovali studiu ve 

stejné míře i bez Second Life, také by došlo ke zlepšení). 

V současné době studenti navštěvují učitele v jeho virtuální místnosti a dostávají za úkol 

vytvářet 3D modely a různé animace., které mají slouţit k lepšímu pochopení pojmů GIS a práce 

GIS software. 

Učitel v rámci uvedené výuky studenty zařazuje do skupin, definuje jim uţivatelská práva, 

vyuţívá chat. Absolventi zmíněného předmětu jsou odměňování virtuálními penězi a mohou se 

stát lektory a konzultanty nových studentů, čímţ se zvětšuje komunita kolem tohoto předmětu. 

Dále autor uvádí další vyuţití Second Life ve spojení s GIS. 
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Texaská universita a univerzita v Arlingtonu mají vytvořeny virtuální kiosek pro tyto GIS 

uţivatele, s jehoţ pomocí pomáhá GIS uţivatelům se software, individuální výuce a nebo 

dokonce výzkumu. 

Univerzita v Illinois ukazuje výstupy z GIS systémů 

Gis koordinátor z města Berkley pouţívá 3D modely, které mají lépe pochopit topografii 

reálného světa. 

Objekty vytvářené ve virtuálním světě tedy mohou být v reálné velikosti a čase vzhledem 

k avatarům. Vyuţití Second Life pro výuku GIS je podle autora v podstatě bez limitu, omezené 

pouze kreativitou uţivatelů. Autor nezmiňuje finanční náklady. Podle mých odhadů můţe stát 

vytvoření virtuálního domu jen 300× méně, neţ vytvoření reálného domu. Přesné údaje si 

můţete zjistit u české společnosti beVirtual, s.r.o. 

Virtuální světy neslouţí jen pro výuku, ale i pro komerční účely. V Second Life mají své 

prezentace Coca Cola, IBM, Sony, ale také státní organizace, například NASA. 

Výuku v Second Life provozuje i Filosofická fakulta v Olomouci, viz obrázek dále. 

19 MAPY GOOGLE A ČTENÍ KNIH 

By Pavel Pokorný, on Únor 17th, 2009 

Pokud čtete nějakou knihu, kde její postavy cestují po světě, můţete s postavami knihy sdílet 

jejich cestu a kontrolovat autora, zda si nevymýšlí či zda jde o skutečnost pomocí map 

Google. Protoţe jsou k dispozici i mapy vesmíru a hlubin moří, tak jediné, co ještě zbývá, jsou 

minulé, budoucí a vymyšlené světy. Takţe kdo první vytvoří obdobné letecké mapy cest barbara 

Conana či hrdinů země Narnie?  

Obdobně můţete zkusit i filmy, ale zde musíte mít moţnost film zastavit. 
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20 ATLAS PODNEBÍ ČESKA  

By Pavel Pokorný, on Únor 13th, 2009 

Překvapil mě mezinárodní úspěch Atlasu podnebí Česka vydaného Českým 

hydrometeorogickým ústavem v roce 2007. Já si říkám, ţe kdyţ máme to globální oteplování, 

tak je to investice na pár let. Součástí atlasu mohla být nějaká data v některém formátu GIS, 

aspoň jako ukázka. Na webu jsou pouze malé obrázky ve formátu GIF. 

No, aţ v ústavu dostanou za naše daně ten nový rychlý počítač na předpovídání počasí, třeba 

něco v euforii uvolní. V USA prý platí, ţe co bylo vytvořeno z našich daní, dál se jiţ nepodává. 

Ale u nás mají ústavy své plány trţeb, tak se chovají, jak se chovají, trţně.  

21 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

AOPK ČR zpřístupnila veřejnosti mapové vrstvy na svém mapovém webu. Aktualizace vrstev 

má probíhat po částech, tedy jednou za 12 let by se měla kaţdá část mapové vrstvy aktualizovat, 

poslední aktualizace byla v prosinci 2009. Mapy jsou v systému S-JTSK, coţ je systém 

vyuţívaný naší veřejnou sférou (údaje v metrech od nulového bodu v Baltském moři). Mapy 

vám moc informací o biotopech nepodají a rozhodně ne třeba o výskytu ţivočichů, které 

agentura sleduje. Jediné mapy jsem našel na prezentačních stránkách agentury, konkrétně v 

publikovaných PDF dokumentech. Navíc agentura zakazuje bez jejího svolení prezentovat 

dále uváděné informace, jako by šlo o komerční organizaci, tedy pokud vás zajímá výskyt 

určitých ţivočichů, musíte se podívat do uvedených souborů PDF. 

Můţete se také zapojit do mapování ţivočichů, dostanete přidělený kousek státu a můţete 

zjišťovat jejich výskyt. 

Mapa okolí Jindřichova Hradce a vyznačenými oblastmi mapování, co znamenají čísla uvedená 

v mapě,  jsem na stránkách agentury nenašel. 

http://www.chmi.cz/meteo/ok/atlas/index.html
http://portal.nature.cz/
http://www.biomonitoring.cz/
http://www.biomonitoring.cz/?strankaID=6565
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22 ODKAZY NA ČESKÉ GEOWEBY 

Logo Popis odkaz Hodnoce 
ní 10-1 

 
Stránky na MZLU Brno indica.mendelu.cz/mediawiki/index.php/Odkazy 6 

 

GIS 

portál na Vysoké škole báňské v 

Ostravě 

gisak.vsb.cz a další odkaz 

gis.vsb.cz  

 

Seznam odkazů na Univerzitě 

Pardubice 
webak.upce.cz/~uozp/gis4/GIS-odkazy.php  

 

 

GIS laboratoř Ostravské 

univerzity 
cit.osu.cz/gis  

 

 

GIS portál západočeské 

univerzity 
gis.zcu.cz 

 

 

e-learningový portál Katedry 

geografie FP TUL, kde řada 

kurzů je volně přístupná 

moodle.kge.tul.cz 

 

 

GIS portál Luboše Dufka 

z Náměště nad Oslavou 
www.allaboutgis.eu  

 

 

Katedry geografie, PF UJEP 

Ústí nad labem 

geography.ujep.cz/geo_s/st_opory.html 

geography.ujep.cz/geo_s/st_opory.html  

 

 

Privátní web o geologii (Pavel 

Bokr) 
www.gweb.cz  

8 

 

Privátní web o geovědní a 

geologické mapy (Pavel Bokr) 
www.geologické-mapy.cz  

7 

http://indica.mendelu.cz/mediawiki/index.php/Odkazy
http://gisak.vsb.cz/
http://gis.vsb.cz/
http://webak.upce.cz/~uozp/gis4/GIS-odkazy.php
http://cit.osu.cz/gis
http://gis.zcu.cz/
http://moodle.kge.tul.cz/
http://www.allaboutgis.eu/
http://geography.ujep.cz/geo_s/st_opory.html
http://geography.ujep.cz/geo_s/st_opory.html
http://www.gweb.cz/
http://www.geologické-mapy.cz/
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Ustav geotechniky stavební 

fakuklty VUT Brno 
geotech.fce.vutbr.cz  

5 

 

Webové kurzy základů geologie 

SF CVUT Praha   

 

GIS do škol je projekt TU 

Liberec podporující zavedení 

výuky GIS i do 

základních a středních škol 

gisdoskol.fp.tul.cz 
  

 

Stránky společnostio 

TOPOGRAF spol. s r.o. 
www.topograf.cz 

 

23 PRO ŠPIÓNY ČI ZÁJEMCE O GEOCACHING 

By Pavel Pokorný, on Únor 13th, 2009 

 

Na tomto místě byl uloţen software v ceně přes 2500 USD. Další na Lee blogu. Asi tušíte, ţe to 

nebude v Česku, autor byl zván, aby to zopakoval i v jiných zemích. V Česku by ale neuspěl, 

kdo by se honil po krajině, kdyţ si to můţe pohodně někde ukrást. No, třeba to i v Česku někdo 

zkusí. 

24 CYKLOTRASY RADEGAST BIRELL 

Stránky sponzoruje společnost prodávající nealkoholické pivo Radegast Birell. Je sice 

chvályhodné, ţe se takové pivo doporučuje cyklistům, neboť i cyklisté jsou účastníci silničního 

provozu, ale zdůvodňovat to tím, ţe se řidiči nemusí bát policejní kontroly, je trochu mimo, 

alkohol je snad droga a ani zdrogovaný cyklista na silnici nepatří.� 

Stránky neobsahují mnoho nabídek cyklotras, v okolí Jindřichova Hradce je tam uvedena pouze 

jedna cyklotrasa. Na stránkách se mi líbí moţnost nabídky: 

body zájmu: hrady, ţeleznice, kostely, kempy, atd.  

vrstvy: fotografie, videa  

typ trasy: rodinná  

http://geotech.fce.vutbr.cz/
http://gisdoskol.fp.tul.cz/
http://theflashblog.com/?p=712
http://www.birell.cz/na-kole/cyklotrasy/
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typ kola― silniční  

a řada dalších  

 

Modré ikony skrývají více cyklostezek, červené jiţ konkrétní cyklostezku. 

 

 

 

Uloţená fotogalerie  



 

 25 

Na stránkách se mi nelíbí „klíčové dírky―, i na mém display 22″ jsou mapy či okna s videm tak 

malá, ţe je to na hranici rozlišitelnosti a nejdou zvětšit. 

25 GEOPORTÁL GOV.CZ = CENIA 

 

 

Portál gov.cz je vstupním portálem veřejné správy (sféry) a v hlavním menu je odkaz Mapy,  na 

geoportál CENIA. 

Základní nabídka map jde rozbalit do hloubky. Jsou tam například koupaliště s vyznačenou 

kvalitou vody, hřbitovy. 

26 MAPOVÉ PORTÁLY MAGISTRÁTŮ, MĚST, 

MĚSTYSŮ A OBCÍ 

Mapové portály magistrátů Odkaz 
Počet 

map 

Hodnocení 

10-1 

Ceské Budějovice   
 

  

Hradec Králové 
 

www.hradeckralove.org/hradec-

kralove/mapy 

17 9 

Praha   
 

  

Plzen   
 

  

Ustí nad labem   
 

  

Mapové portály měst   
 

  

Plzen mapy.plzen.eu  

36 8 

http://portal.gov.cz/
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy
http://mapy.plzen.eu/
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27 MAPY VÁLEČNÝCH HROBŮ  

Centrální evidence válečných hrobů 

Centrální evidence válečných hrobů je vedená Ministerstvem obrany ČR. Obsahuje všechny 

válečné konflikty a celý svět. Má mapové vrstvy na 2 mapových portálech Cenia a Google.  

  

České válečné hroby na mapovém serveru geoportálu Cenia. 

 

České válečné hroby na Google 

Dále uvedené projekty nejsou mapové, pouze textové, coţ pokládám za velký nedostatek. 

Další české projekty 

 Spolek pro vojenská pietní místa eviduje válečné hroby, něco najdete i na legionářském portálu. 

Zahraniční projekty  

Web mapující válečné hroby bez ohledu na národnost a umístění, můţete vyzkoušet jméno 

Novak. 

Web z Velké Británie, opět můţete vyzkoušet jméno Novak či moţná vaše jméno, jako jsem tam 

našel i své. 

Web ruské federace v ruštině, můţete vyzkoušet překlad pomocí Google Translate a pak opět 

jméno Novak, jsou tam i naskenované zápisy s údajem o smrti. 

 A co nám chybí? 

http://www.valecnehroby.army.cz/
http://gis.fm.vse.cz/%20http:/www.vets.estranky.cz
http://www.legionar.org/index.php?cs=1
http://www.findagrave.com/
http://www.cwgc.org/
http://www.obd-memorial.ru/
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Mapa hrobů obětí komunismu  

Snad se dočkáme i mapy hrobů obětí komunismu včetně dětí, které byly například pohřbeny na 

ďáblickém hřbitově. Na ďáblickém hřbitově jsou pohřbeni jak oběti komunismu, tak i oběti 

války, tedy Češi i Němci. 

Mapa koncentráků  

Koncentráky byly české i německé. Poslední popravený z politických důvodů byl myslím v roce 

1961. Kde má hrob? 

28 BING MAPS 3D 

Bing mapy 3D je nadstavba map v rámci sluţby Bing a můţete si je stáhnout na stránkách 

Microsoftu. Bing mapy nahrazují dřívější mapy Virtual Earth, jste z nich nyní rovnou 

přesměrováni na Bing mapy. A pokud nevíte, co je to Bing, tak to je vyhledávací sluţba 

Microsoftu, které se „zbavit― jako výchozí v MS Internet Explorer je trochu sloţité, nevšimnul 

jsem si, ţe by jí někdo vyuţíval. Mapové sluţby nabízí Microsoft jiţ dávno, nyní se na nich 

objevily 3D modely měst, převáţně z USA, pracuje na modelech dalších měst, například 

z Evropy, informaci o hotových modelech měst najdete ve Wikipedia.  

Staţení modelů 3D i při rychlosti 10 Mbyte/vteřinu trvá dost dlouho a na obrazovce hodiny 

vidíte Just a moment, logičtější by bylo vidět, kolik % či jaký model právě systém stahuje. Také 

přesně nechápu, jak najdu část města, která je vytvořena 3D, vidím je aţ při větším zvětšení, ale 

musím stát nad nimi, aby byly vidět. Třeba v San Francisku můţete stát u Golden Gate a ţe je o 

pár kilometrů dál San Francisko 3D jsem si napoprvé nevšimnul. Nenašel jsem ani ţádný 

„teleport― na část města ve 3D, dokonce ani nabídku, kde by tato 3D města byla uvedena. Ale 

jde o beta verzi. 

Ovládání myší můţe být doplněno klávesou Ctrl, ovládání z klávesnice je klávesami +,-, Page 

Up, Page Down, Ctr + kurzorové klávesy. Ovládá se zoom, nadmořská výška, rotace a úhel 

pohledu na zemi. 

 

http://www.bing.com/maps/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E9298080-50C4-4F2E-9FC4-4009074996BA&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E9298080-50C4-4F2E-9FC4-4009074996BA&displaylang=en
http://maps.live.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bing_Maps
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Takţe toto je to San Francisko východně od Golden Gate. 

A Vídeň znám lépe, bylo to naše hlavní město, je vyznačena Opera a Štěpánský dóm, vlevo je 

sídlo prezidenta, hrad Hofburg. 

 

29 MAPY NA SERVERU SPOLEČNOSTI ENVIWEB  

Našel jsem řadu odkazů na mapy, jsou sice jiţ starší, ale přímo do očí mě udeřila mapa alejí. 

Musím si web někdy postudovat. 

30 WIKI MAPY.CZ 

Server mapy.cz provozuje svou Wiki, kde se chce zaměřovat na turistiku a třeba na historické 

budovy. Tedy oproti obecné Wikipedii by měl být detailnější v uvedeném turistickém zaměření. 

Podle data by měl být v provozu od roku 2006, ale asi moc zatím nezaujal, o Jindřichově Hradci 

tam zatím nic není. 

http://www.enviweb.cz/gis
http://wiki.mapy.cz/
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31 MAPY, KTERÉ ZMĚNILY POHLED NA SVĚ 

Volně podle  Associated Newspapers Ltd. 

Buď na stráţi – 1921 

SSSR hrozila invaze, hlad a sociální nepokoje. Tak byal vytvořena propagandistická mapa, kde 

hrdinný bolševik se brání okolním „bílým― státům (myslí se tím bělogrardějcům). Ve skutečnosti 

to bylo naopak, okolní státy se musely bránit okupačním snahám Sovětského svazu. 

 

Pradoxem je, ţe pod obrázkem je text podepsaný Lev Trockij (zavraţděný sovětským agentem 

NKVD v roce 1940) v exilu v Mexiku) 

http://gis.fm.vse.cz/%20http:/www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1272921/Ten-greatest-maps-changed-world.html#ixzz0nZOHfXJV
http://gis.fm.vse.cz/www/wp-content/uploads/2010/05/bud-na-strazi.jpg
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32 MAPA ZEMĚTŘESENÍ 

Velice uţitečným a zajímavým zdrojem informací je web obsahující databázi zemětřesení 

z celého světa: http://earthquake.usgs.gov/. GIT web představuje program geologického 

mapování nebezpečí zemětřesení. Informace jsou velice aktuální.  

Na úvodní stránce jsou vidět dvě mapky – vlevo je mapa USA a vpravo mapa světa. 

  

Na mapkách jsou znázorněny zemětřesení (na mapce světa s magnitudou >4,5 a na mapce USA 

s magnitudou >1). Po kliknutí na mapku se zobrazí vybraná část se znázorněnými událostmi ve 

tvaru čtverečků. 

Zemětřesení jsou znázorněna čtverečky, jejichţ velikost značí magnitudu. Barva čtverečku pak 

čas události. 

Po kliknutí na danou událost se zobrazí podrobné informace – např. magnituda, poloha epicentra, 

hloubka, atd. Kromě toho jsou k dispozici v záloţce „Maps― mapy s podrobnějšími 

informacemi např. o seizmické historii v dané lokalitě jak ukazují dva následující obrázky níţe: 

http://earthquake.usgs.gov/
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ENVI server 

33 PAVEL KLVAČ (ED.) – ČLOVĚK, KRAJINA, 

KRAJINNÝ RÁZ 

Publikováno 29.11.2010 

Masyrykova univerzita v Brně vydala knihu příspěvků, které editoval Pavel Klvač, tak jsem v 

příspěvcích listoval a přemýšlel… 

Lesní estetika a reklamy v krajině 

Německý-pruský Lesník Heinrich von Salisch v roce 1885 publikoval spis Lesní estetika. Co mě 

zaujalo, ţe jiţ tehdy se Salischovi nelíbili reklamy kolem silnice a v krajině a pruská vláda měla 

vydat roku 1907 zákon, který proti těmto reklamám měl zasáhnout. Pokud umíte číst švabach, 

můţete si knihu přečíst v originále i na internetu, také v rámci books.google.com. 

Reklamy hyzdily a hyzdí krajinu a můţeme se jen děsit, aţ někdo začne reklamy promítat na 

oblohu, jiţ nyní můţeme sledovat na obloze světla od reflektorů či laserů. 

A reklamy u silnic mají upoutat pozornost, český řidič má ještě mobil u ucha, pak se nemůţeme 

divit, ţe sotva napadl sníh (tercium non datur), jsou příkopy plné aut, já bych je tam nechal do 

jara. 

Lesy v Česku 

Česká republika se chlubila sklářskými výrobky. Čím se ale nechlubila, bylo to, ţe sklářství 

padly za oběť původní české lesy, počínaje Šumavou, Jizerskými horami, Krkonošemi. Znám 

dobře bývalou sklářskou osadu Kristiánov v Jizerských horách s muzeem sklářství (pozor na 

cestu dolů podél muzea, na kole je to zabiják). 

 

Osada Kristiánov, muzeum, hřbitov 

http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=91
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=91
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=91
http://www.muni.cz/research/publications/861421
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Salisch
http://verlagkessel.de/salischgliederung.pdf
http://books.google.com/
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Můţe být baţina krásná? 

Tak bahnitá baţina pro Třeboň určitě, ţiví lázně a dokonce se pouţité bahno čerpá zpět do 

baţiniště, aby mohlo být recyklováno. Co myslíte, recyklace bahna znamená, ţe se vyčistí či 

opět znovu zamaţe? 

Na baţiny narazíte hned na začátku stezky kolem rybníka Svět (směr podél silnice na České 

Budějovice) v prvním lesíku, kde se nesmí jet ani na kole, je tam bahno. 

Jednou si tu knihu přečtu pořádně… 

34 ATLAS ZMĚN ŢIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY 

Publikováno 23.11.2010 

Narazil jsem na internetu na krásný Atlas změn ţivotního prostředí České republiky. 

Jsou v něm uváděny na porovnání letecké snímky, před a po, z minulosti a současnosti. 

 

 

http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=85
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=85
http://gisdoskol.fp.tul.cz/attachments/atlas_zmen_zp_sterba.pdf
http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/11/atlas-titulni.jpg
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A je jen škoda, ţe jsou v něm hrubé pravopisné chyby a pravopisné chyby jsou i dokonce i v 

příspěvku a i URL odkazu , který ho představuje. 

35 SUPI JAKO ÚSPORA ENERGIE? 

Publikováno 27.10.2010  

Na idnes jsem našel článek o supech a nestačil jsem se divit. Podle údajů z článku by mohli supi 

ve Španělsku ušetřit ročně energii, kterou spotřebuje 9 000 domácností a ještě se sníţí emise 

oxidu uhličitého o 193 000 tun . 

A v čem je problém, podle článku samozřejmě v předpisech EU.  Po zavedení evropských norem 

kvůli nemoci „šílených krav―, se musí uhynulé kusy spalovat, tedy supi nemají co jíst a vymírají. 

A to spalování stojí peníze a milióny litrů topného oleje, v článku je i srovnání s výkonem 

jaderné elektrárny. 

Supi jim tedy ve Španělsku vyjdou levněji a tak jen očekávám, ţe kaţdý chovatel krav v EU 

bude muset povinně pěstovat také supi. 

Chudák Bob a Bobek, králíci z klobouku (pokud je neznáte, viz Wikipedia či YouTube), 

pamatujete, jak na Bobka zákeřně zaútočil sup a Bob ho zachránil? 

A můţete číst další článek, o tom, jak v Rusku zase medvědi likvidují mrtvoly na hřbitově,  mají 

je tam jako v ledničce, jen hrob otevřít. Také nevěříte vlastním očím? 

http://gisdoskol.fp.tul.cz/index.php/proucitele/vyukovematerialy/atlas-ivotniho-prostedi-vyuiti-dat-dpz
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=73
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=73
http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.asp?c=A100906_143916_vedatech_taj
http://zpravy.idnes.cz/rusti-medvedi-zerou-neboztiky-hrbitovy-jim-slouzi-jako-obri-lednice-1ih-/zahranicni.asp?c=A101027_110132_zahranicni_aha
http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/11/atlas-chyby.jpg
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36 VLAK JAKO KRAJINOTVORNÝ PRVEK? 

Publikováno 27.10.2010 

Mám nad stolem kalendář místních jindřichohradeckých úzkokolejek 2010. A pro říjen je tam 

vyfocen parní vláček a v textu je uvedeno, cituji: 

Vlak jako krajinotvorný prvek. 

Ţe je to nesmysl? 

Prohlédněte si fotografie. 

Já si pamatuji, jak se v parním rychlíku nedalo otevřít okno pro hustý kouř, jak mě lítaly saze do 

očí a také jak často hořelo okolo trati. Ale tento místní vláček jede pomalu a moc nekouří, saze 

zase tak moc nelétají a určitě má lapač jisker (na traktor jsme pouţívali obyčejný kýbl na komín). 

Tedy ano, místní vláček je krajinotvorný prvek. A kdyţ jsem ho jednou náhodně fotil, podél 

silnice stálo mnoţství aut a kolem tratě lidé, tím jsem si ho všimnul (mohl by mít GPS a 

ukazovat na mapě, kde právě je). A lidé a děti mávali, fotografovali. 

 

Nejprve se objeví kouř (za ním nekrajinotvorný prvek, vyrovnávací vedení Temelín-Dukovany) 

http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=54
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=54
http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/10/IMG_1657-kour-nad-polem1.jpg
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a pak komín lokomotivy 

 

a konečně se v zatáčce objeví vláček 

http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/10/IMG_1658-parni-lokomotiva.jpg
http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/10/Img_1659.jpg
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a vjíţdí na nový most před nádraţím Kunţak-Lomy 

 

a to je ta mašinka s mašinfýrou a tendrem plným uhlí 

http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/10/Img_1660.jpg
http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/10/Img_1661.jpg
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a kdy naposledy jste mohli jet takto volně na vagonu? 

A ještě trochu multimédií  

Jede jede mašinka 

Jede jede mašinka kouří se jí z komínka 

jede jede do dáli, veze samý voţralý 

jede jede do dáli, veze samý voţralý. 

Hobo 

Tmou nákladní vlak těţce duní, 

v mých uších jenom vítr šumí, 

kraj kolem trati spí, jen mašinfýra bdí. 

37 ŘEKY TEČOU, NEDOTEČOU, NASTÁVÁ BOJ O 

VODU 

Publikováno 26.10.2010  

Četl jsem článek v MF Dnes, kde jihočeský vodák, Jan Kříţ z Kašperských hor, popisoval svůj 

sen, sjet řeku Colorado. Colorado je jedna z řek, kdy se voda značně spotřebovává cestou a 

http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=44
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=44
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=44
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bXuLqx5k7soJ:zpravy.idnes.cz/studenti-p09-fatura-jan-1-0vt-/mfdnes.asp%3Fv%3D230%26r%3Dmfjiznicechy%26idc%3D1460305+zamyk%C3%A1n%C3%AD+lu%C5%BEnice+colorado+-raft&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-
http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/10/Img_1662.jpg
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časem by se řeka mohla i přestat vlévat do moře (viz také katastrofické knihy, např. Bod mrazu  

od Karen Dione). Ale to není jediná řeka. 

Na Krétě se můţete v horách setkat se svazky potrubí, nikterak hezkými, kterými si lidé vedou 

vodu z hor, aby měli čím zavlaţovat svá pole, voda tam na pole sama nedoteče, vsákne se, vypaří 

se. Proto také studánky by měly být zakryté, aby se voda nevypařovala, nejen kvůli nečistotám. 

Obdobně sovětští plánovači v podstatě zničili Aralské moře a vytvořili ekologickou katastrofu na 

úrovni Černobylu (kolikátou v pořadí?). Odčerpáváním vody z řek tekoucích do moře na 

zavlaţování se plocha moře zmenšila na pouhou třetinu dřívějšího stavu. Břehy jsou jiţ o stovky 

kilometrů jinde, skončil i pokus udrţet v chodu místní konzervárny, kam se nějaký čas ryby 

vozily letadly. Moře dorazily svými biologickými pokusy i vojáci. Písky, jedovaté těţké kovy a 

další znečištění z bývalého dna moře honí vítr nad místy, kde bylo kdysi moře. Další informace 

k Aralskému moři najdete na Wikipedii. 

Další varovné informace najdete ve 2 roky starém blogu Davida Klimeše a informace v jeho 

druhé části jsou jen pro „otrlé―. Obdobně v dalším blogu, kde se v závěru píše, jak nás politici 

biopalivy (můj výraz je biosvinstvo) připravují o vodu (politici totiţ tradičně vytvářejí problémy 

a pak je řeší, dnes právě řeší problém fotovoltických elektráren). 

Anebo nový pojem „fight for water“, našel jsem ho v článku, kde se popisuje, jak Egypt 

uplatňuje právo na vodu v Nilu, ale Súdán chce také pít, vody ubývá, lidí přibývá a nastává boj o 

vodu, a jiţ ne v uvozovkách, ale opravdový. 

I já pamatuji, jak za vlády komunistů bylo jeden čas zakázáno pouţívat vodu z vodovodu na 

zalévání a po praní a koupání jsme nosili vodu na zahradu do sudu, 2 patra dolů, přes dvůr a 

dvoje schody na zahradu. Anebo jak si lidé z obecního vodovodu napouštěli studně a bylo 

zakázáno mít spojený vodovod se studní. Dnes mám naštěstí svou studnu 8m
3
, potok za domem 

a rybníček 360m
2
. 

Máme jiţ i u nás boje rybářů versus majitelé vodních elektráren, majitel elektrárny má smlouvu 

na dodávku elektřiny, a kdyţ je málo vody, pustí vše na turbínu (pokud není tak drzý a turbínu 

neroztáčí přímo elektřinou ze zásuvky) a ryby jsou na suchu. 

A zase naopak, lidé betonují a betonují, staví obchoďáky, parkoviště a voda nemá kam se 

vsáknout (a dělá bláto), tak je svedena do vodních toků a teče a teče, často do zahrad, sklepů, 

domů, garáţí, kde jí také nechtějí. Co by dali za i takovou vodu „děti v Africe―. 

100+1, 9/2010 

Rána Bajkalu 

Místní papírna byla v roce 2008 zavřena, protoţe znečišťovala Bajkal. Letos jí předseda vlády 

Putin znovu otevřel, aby lidé měli práci, a papírna znečišťuje Bajkal dál. „To se nám to 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aralsk%C3%A9_jezero
http://mimochodem.info/2008/valky-21-stoleti-o-vodu
http://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=631999
http://www.mathaba.net/news/?x=621300
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hospodaří, kdyţ nám předseda vlády dovolí znečišťovat Bajkal―, řekl by Švejk. Ale Bajkal je 

velký a nějaká ekologická katastrofa jako u Aralského jezera za dobu našeho ţivota zatím 

nehrozí a pak lidé budou mít další práci, sanaci Bajkalu, coţ známe i u nás z dnešní doby. 

Saná bez vody 

Hlavní město Jemenu, Saná, bude podle expertů asi v roce 2017 brzy bez vody, počet obyvatel 

vzrůstá a také vzrůstá poţadavek na zavlaţování keřů, z kterých se vyrábí droga, kterou uţívá 

většina místních obyvatel. I u nás máme v Praze vinohrady, ale Praha není závislá jen na nich. 

Ţádaní bobři 

Ve státě Washington v USA chtějí pomocí bobřích hrází zadrţet vodu, která by jinak odtekla 

dříve, a v krajině by bylo větší sucho. u nás by to nešlo, nemáme hluboké lesy a velké opuštěné 

krajiny. 

Kdy se u nás objeví první vodní emigranti? 

38 PIJETE VODU Z PLASTOVÝCH LAHVÍ?  

Publikováno 26.10.2010 

Pijete vodu z plastových lahví? A víte, ţe vodu do plastových lahví výrobci často plní 

z veřejných vodovodů, kde jí za levné peníze získají a za drahé vám prodávají, jak se nedávno 

„profláklo― v Norsku u luxusní minerální vody Voss, údajně oblíbené u celebrit. Celebrity na to 

mají, ale není jednoduší si jí sami napustit z kohoutku? 

Kdysi se v japonském Tokiu prodával čerstvý vzduch v konzervách, otevřeli jste konzervu a 

zhluboka se nadechli, nepřipadá vám to obdobné? 

A co se stane s vodou, která je v plastové láhvi na světle? No světlo podporuje ţivot, tedy v 

takové vodě se ţivot také objeví, baktérie rostou rychle,  asi jako vám rychle rostou baktérie 

třeba v podpaţí, kdyţ se zpotíte. 

Plastové láhve najdete všude, doma, v domě, na ulici, v přírodě, moři. 

Můţete se podívat na prezentaci o plastových lahvích v originále a překladu. 

39 FOTOVOLTICKÉ (SOLÁRNÍ, SLUNEČNÍ) 

ELEKTRÁRNY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

Publikováno 26.7.2010 

Technická univerzita v Liberci (ulice Husova), kde jsou panely umístěny na vchodem budovy 

a jde patrně o nejstarší elektrárnu 

http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=39
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=39
http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/celebrity-piji-vodu-z-vodovodu-mela-byt-z-ledovce.html
http://gis.fm.vse.cz/envi/prezentace/plastove-lahve/plastova-pohroma-en.pdf
http://gis.fm.vse.cz/envi/prezentace/plastove-lahve/plastova-pohroma.pdf
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=33
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=33
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=33
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Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (ulice Na Poříčí) – udajně výkon aţ 40 W 

Technická univerzita Ostrava 

Vysoké učení technické v Brně 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

Další údaje budou doplněny do konce roku 2010. 

V současné době se dostavuje fotovoltická elektrárna u Stráţe nad Neţárkou, jiţně od přeloţky 

kolem města. 

A fotovoltická elektrárna na střeše rodinného domu 

 

40 VODA 

Publikováno 20.7.2010 

Staţený pořad ČT o vodě ze seriálu Nedej se a archiv ČT. 

Tento film vznikl jako zatím poslední z řady pořadů, jimiţ se tvůrci seriálu Nedej se! snaţí 

upozornit na dosud přehlíţenou problematiku transpiračního chlazení krajiny. Snímek 

upozorňuje na paradoxní ignorování znalostí, které při rozhodování v oblasti managementu 

krajiny nabízejí moţnosti prevence extrémních povětrnostních jevů (sucha, přívalové sráţky) i 

negativních dopadů klimatických změn. 

41 ROPNÁ KATASTROFA Z MEXICKÉHO ZÁLIVU 

SE ROZŠÍŘÍ I DO EU?  

Publikováno 13.7.2010 

Na internetu se objevila simulace, ţe za 360 dní máme ropnou skvrnu na pobřeţí EU ve Velké 

Británii, tedy na jaře 2011. Pachatel se vrací na místo činu (původně šlo o britskou společnost 

British Petrol, nyní je řízena převáţně americkým managementem). 

http://www.youtube.com/watch?v=nAiG-TPYIFM 

http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=25
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=25
http://gis.fm.vse.cz/envi/video/nedej-se-voda.asf
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210562248420008-nedej-se/
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=11
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=11
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=11
http://www.youtube.com/watch?v=nAiG-TPYIFM
http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/07/f-elektrarna.jpg
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nebo 

http://www.youtube.com/watch?v=w3A9hVcc58g 

 
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář  

42 EKOLOGICKÁ STOPA  

Publikováno 13.7.2010 

Na webo Hra o zemi jsem našel výpočet ekologické stopy. Mohu konstatovat spolu s Jamesem 

Bondem a krásnou Sophii Marceau: „Jeden svět nestačí“. Ani mě. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=w3A9hVcc58g
http://gis.fm.vse.cz/envi/?cat=1
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=11#respond
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=4
http://gis.fm.vse.cz/envi/?p=4
http://www.hraozemi.cz/files/ekostopa.php
http://www.csfd.cz/film/297-jeden-svet-nestaci/
http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/07/ropna-katastrofa-mexiko.jpg
http://gis.fm.vse.cz/envi/wp-content/uploads/2010/07/ekologicka-stopa.jpg
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